
We publiceren het hele jaar door nieuwe
inspiratieverhalen op onze website.

 Dit zijn de drie meest gelezen verhalen in
2022:

 1) Hoe zorg je ervoor dat zij-instromers de
eerste weken goed doorkomen?

 2) Docenten BWI ontwikkelen nieuwe richtlijn
voor hun praktijklokaal

 3) Van uren tellen naar een gebalanceerd
taakbeleid

Benieuwd naar de activiteiten van Voion in
2023? In ons jaarplan 2023 vindt u een
overzicht van alle activiteiten die we in 2023
met en voor u uitvoeren.

Bekijk ons jaarplan  

Lees meer  

Top 3 meest gelezen inspiratieverhalen

Onderwijsarbeidsmarkt
Veilig en vitaal werken

Jaarplan Voion: onze activiteiten in 2023

Werken tijdens corona

Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus 
Met de invoering van het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs en de
daaruit voortvloeiende draaiboeken, zijn scholen nu beter voorbereid op een eventuele
volgende uitbraak van het coronavirus. Voion heeft als aanvulling daarop de Controlelijst
verdiepende RI&E coronavirus gemaakt. De Arbowet stelt namelijk andere eisen aan de
te nemen maatregelen bij een nieuwe uitbraak dan het Sectorplan COVID-19. 

Fysieke veiligheid

Studiemiddag Persoonlijke
beschermingsmiddelen
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Nieuwsbrief Voion

 

Met onder meer: 

> Top 3 meest gelezen inspiratieverhalen
> Jaarplan Voion: onze activiteiten in 2023
> Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus
> Studiemiddag Persoonlijke beschermingsmiddelen
> Regionale arbeidsmarktramingen 2022-2027
> Regionale aanpak personeelstekorten

 

  

  

  

Van:                                            Voion <info@voion.nl>
Verzonden:                             donderdag 19 januari 2023 15:57
Aan:                                            
Onderwerp:                            Inspira�everhalen | Jaarplan | Controlelijst RI&E coronavirus | en 
meer  
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Medewerkers en leerlingen dragen
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
als dat nodig is. Denk aan gehoorkappen,
veiligheidsbrillen, beschermende kleding
zoals labjassen, handschoenen en
veiligheidsschoeisel. Maar waar moet u op
letten bij de aanschaf, het gebruik en het
onderhoud van PBM’s? Tijdens de
studiemiddagen op 14 en 15 maart verzorgen
we een aantal workshops waarin u antwoord
krijgt op deze vragen.

Meer informatie en aanmelden  

Lees meer  

Lees meer

De wereld om ons heen verandert snel en dat
heeft zijn weerslag op het personeelsbestand
van schoolorganisaties. “Door de uitstroom
van oudere docenten, de krapte op de
arbeidsmarkt en het gegeven dat docenten
hun loopbaan dynamischer invullen en niet
meer 20 jaar op een plek blijven werken, zijn
we dit jaar weer gestart met onze
Strategische Personeelsplanning”, vertellen
Yvonne Ouwens en Mirella Magnin van
Groenblauwe Delta Yuverta.

Lees het artikel gepubliceerd door SOM Mbo

Arbeidsmarktcijfers

Regionale arbeidsmarktramingen 2022-2027
CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale
arbeidsmarktramingen (2022-2027) opgesteld. De rapporten geven inzicht in de
verwachte ontwikkeling van tekorten bij ongewijzigd beleid. Voion heeft de nieuwe
ramingen toegevoegd aan het dossier Regio in beeld op de website.

Regionale aanpak personeelstekorten
 Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere

arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we
de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.

Startende docenten

Regionaal samenwerken aan het behoud van
starters
Waar lopen leraren in hun beginjaren tegenaan? En welke afspraken zijn regionaal te
maken om uitval van startende docenten te voorkomen? Tijdens de kennisdelingssessie
‘Samen werken aan het behoud van starters’ op 13 december deelden onderzoekers en
deelnemers hun bevindingen en ideeën over de begeleiding van starters en de
mogelijkheden voor regionale samenwerking om uitval van starters te voorkomen.

Strategische personeelsplanning

Krapte op de arbeidsmarkt: Groenblauwe
Delta Yuverta ontwierp eigen strategische
personeelsplanning

Zij-instroom
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Lees meer

De RAP-regio Groningen heeft een mooie
‘RAPportage’ gemaakt over de realisatie van
de activiteiten in het kader van de Regionale
Aanpak Personeelstekort V(S)O & MBO in
Groningen. Het geeft inzicht in de uitwerking
van de deelprojecten Instroom nieuw
personeel, Behoud personeel,
Professionalisering, Herinrichting onderwijs
en Communicatie, de samenwerkingen die ze
gezocht hebben en de uitkomsten daarvan.  

Lees de rapportage  

Wapen- en
kluisjescontrole:
wat mag en wat
niet?
Kun je als school
zomaar een
kluisjescontrole
uitvoeren? Of is het
juist een taak van de
politie om dit te doen?
Wat mag en wat mag
niet?

Lees meer  

Resultaten
Banenafspraak
publieke
sectoren
Nog steeds niet alle
overheids- en
onderwijssectoren
hebben een volledig
inzicht in de
cijfermatige voortgang
van de Banenafspraak
over 2021. Dat schrijft
minister Hanke Bruins
Slot van BZK in een
kamerbrief aan de
Tweede en Eerste
Kamer. 

Lees meer  

Subsidie zij-
instroom:
subsidiebedrag
verhoogd
Vanaf 1 januari 2023 is
de subsidie voor zij-
instromers verhoogd
van € 20.000 naar

 € 25.000 per zij-
instromer. Dit geldt ook
voor aanvragen die
tussen 16 oktober 2022
en 31 december 2022
zijn ingediend. De
looptijd van de regeling
is met één jaar
verlengd tot 1 januari
2026.

Lees meer  

Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd
De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo is verlengd tot en met het kalenderjaar
2023. Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs of wilt u in die sector gaan werken?
Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, dan kunt u een subsidie aanvragen om
deze met een kort scholingstraject te halen.

Lees meer  
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Handreiking zij-instroom Leiden, Duin- en
Bollenstreek
In de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek zijn de afgelopen jaren veel zij-instromers
gestart in het vo. De geleerde lessen zijn gebundeld in een 'Handreiking zij-instroom'. De
handreiking geeft een korte beschrijving van de fases van de 'medewerkersreis' die wordt
georganiseerd vanuit het regionaal loket, en gaat ook in op o.a. het voorbereiden,
begeleiden en beoordelen van zij-instromers, inclusief enkele 'good practices'.

Samenwerken aan arbeidsmarktvraagstukken

RAPportage RAP-regio Groningen

Voorlichtingsbijeenkomst Collectieve
werkdrukmiddelen CAO VO (VOL)
Wilt u met Voion, de cao-onderhandelaars en andere scholen samen
nadenken, gedachten en ideeën uitwisselen over hoe u op uw school de

  

 Meer nieuws
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Aanmelden  |  Afmelden  |  Gegevens wijzigen Volg ons op:   

collectieve werkdrukmiddelen kunt besteden? Locatie: Utrecht.
 Lees meer >> 

Kennismakingscursus Arboscan-VO
In de cursus Arboscan-VO wordt u op weg geholpen met het gebruik van
de Arboscan-VO, het digitale risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
instrument voor het voortgezet onderwijs. Locatie: Utrecht.

 Lees meer >>

Voorlichtingsbijeenkomst Collectieve
werkdrukmiddelen CAO VO (VOL)
Wilt u met Voion, de cao-onderhandelaars en andere scholen samen
nadenken, gedachten en ideeën uitwisselen over hoe u op uw school de
collectieve werkdrukmiddelen kunt besteden? Locatie: Breda.

 Lees meer >> 

Bijeenkomst Werkbalans
Wilt u meer weten over hoe de methode Werkbalans kan leiden tot een
andere invulling en verdeling van niet-lesgebonden taken op school?
Locatie: Utrecht.

 Lees meer >>

Studiemiddag Persoonlijke beschermingsmiddelen
Waar moet u op letten bij de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van
persoonlijke beschermingsmiddelen? Locatie: Utrecht. 

 Lees meer >> 

Studiemiddag Persoonlijke beschermingsmiddelen
Waar moet u op letten bij de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van
persoonlijke beschermingsmiddelen? Locatie: Zwolle.

 Lees meer >> 

Kennismakingscursus Arboscan-VO
In de cursus Arboscan-VO wordt u op weg geholpen met het gebruik van
de Arboscan-VO, het digitale risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
instrument voor het voortgezet onderwijs. Locatie: Utrecht.

 Lees meer >>

Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma 6
juni en 10 oktober 2023
Wilt u echt een bijdrage leveren aan een veiligere school? Maak een
concreet actieplan bij de cursus preventiemedewerker. Locatie: Utrecht.

 Lees meer >>

Wat vind je van deze mailing?

 

Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam,
enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-
raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de
onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en
ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen
werken we aan het beste onderwijs.

WWW.VOION.NL  •   INFO@VOION.NL
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